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 تقـيم نيوزيـلندا في  29آذار مراسم
تكر لذكرى ضحايا االعتداء الذي
نــــفـــذه عــــنـــصــــري أســـتــــرالي في
ـــديـــنــــة كـــرايـــست مــــســـجـــديـن 
تـشيـرش عـلى ما أعـلـنت احلكـومة
ــراسم في امـس األحـد. وســتــقـام ا
كـــرايــست تـــشــيــرش كـــبــرى مــدن
اجلـزيرة اجلـنوبـيـة من نيـوزيلـندا
ـؤيد لنظرية هاجم ا حيث ارتكب ا
تفوق العرق األبيض مجزرة في 15
آذار/مـــارس في مـــســـجـــدين خالل
صـالة اجلــمــعــة راح ضـــحــيــتــهــا

خمس شخصا.
وسيـجري احلفل فـي منتـزه هاغلي
الـــقــريـب من مــســـجــد الـــنــور أول

. ستهدف سجدين ا ا
Èd – rÝ«d

وأعـلـنت رئيـسـة الـوزراء جاسـيـندا
أرديرن في بيان أن "مراسم الذكرى
الـوطـنيـة سـتـكون مـنـاسبـة جلـميع
سـكـان مـنـطـقــة كـرايـست تـشـيـرش
والـنــيـوزيــلـنـديــ وسـكــان الـعـالم
بـأسـره لــلـتـجـمع والــوقـوف صـفـا
ـا لـضـحـايـا الـهـجـوم واحـدا تـكـر

اإلرهابي".
وتــــابـــعـت "خالل األســـبــــوع الـــذي
مـضى مـنـذ الـهـجـوم اإلرهـابي غـير
ـسـبوق عـرفت نـيوزيـلـندا مـوجة ا
ـــراسم من األلـم واحملـــبــــة. هــــذه ا
سـتــكـون مـنــاسـبـة جــديـدة إلظـهـار
تـعـاطف الـنـيـوزيلـنـديـ وتـنـوعهم
وانـفـتــاحـهم والـقـول إنــنـا نـحـمي
هذه القيم". وأثـارت اجملزرة صدمة
ــعــروف بــهــدوئه في هــذا الــبــلــد ا
وحـــــفــــــاوته ومــــــا زاد من وطـــــأة
ـهــاجم صــوره وبـثه االعــتــداء أن ا

بشكل مباشر على اإلنترنت.
وأوقف بـريـنـتـون تـارنت ( 28عـاما)
بــعـد دقــائق من تــنــفـيــذه االعــتـداء

ووجهت إليه تهمة القتل.
ـسلـمـون قد عـادوا  الـسبت وكـان ا
إلـى أكــبـــر مـــســجـــد في كـــرايــست
تـشيـرش بـجـنـوب نـيـوزيـلـنـدا بـعد
االعـــتـــداء الـــذي نـــفـــذه مـــتـــطـــرف
أسترالي في  15آذار/مارس وأودى
بــخـــمــســ شــخـــصــا خالل صالة
اجلـــمـــعـــة فـي أول بـــادرة لـــعــودة

احلياة تـدريجيا إلى طـبيعتـها بعد
ثمانية أيام على اجملزرة.

وكــانت الــشــرطــة أغــلــقت مــســجـد
الــنــور ألســـبــاب أمــنــيــة ولــدواعي
التحقيق بعد قيام برينتون تارنت
ؤيد لنظرية ( 28عاما) العنصـري ا
تفوق العرق األبيض بإطالق النار

دينة. في مسجدين من ا
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وســمـح جملــمــوعــات صـــغــيــرة من
صل بالـدخول إليه حوالى ظهر ا
تـطوع الـسبت. وقـال سيـد حـسن ا
سجد "نستقبل مجموعات من في ا
 15شخـصا في آن فقط لـلعودة إلى

وضع طبيعي نوعا ما".
وأضـــاف "ال يـــســـعـــنـي في الـــوقت
احلـاضر أن أقـول متـى سيـكون من

مكن العودة إلى الطبيعة". ا
ــســجــد في ولم يـــشــأ مــســؤولــو ا

الوقت احلاضر اإلدالء بأي تعليق.
ــســجــد خــالــيــة وكــانت واجــهــة ا
الــســبت من أي آثــار رصــاص وقـد
أعــيـد طالء اجلــدران. وفي الـداخل
صلون واقف بهدوء وتأثر. كان ا
ـاضـيـة وجــهـد الـعـمـال في األيـام ا
عـلى إصالح اجلدران وإخـفـاء آثار
الرصاص الـكثيـرة عليهـا وتنظيف

لطخة بالدماء. األرضية ا
وأثارت اجملزرة الـتي بثها مـنفذها
مباشرة عبر فيسبوك صدمة كبرى
ــعــروف بــتـــســامــحه في الــبــلـــد ا
ــتــدني فـيه ـة ا ومــسـتــوى اجلــر

وحفاوته التقليلدية.
وبـــعـــد أســـبـــوع بـــالـــتـــمـــام عـــلى
االعــــتـــــداء رُفع اآلذان فـي أرجــــاء
نـــيــوزيــلــنــدا اجلـــمــعــة في إجــراء
اســتــثــنــائي ووقف اآلالف بــيــنــهم
رئـيـسـة الـوزراء جـاسـيـنـدا أرديرن

صابون دقيقتي صمت والناجون ا
في ذكرى الضحايا.
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الى ذلك أكـدت مـصادر دبـلـوماسـية
تــركــيـة حــضـور  20دولــة اجــتــمـاع
مـنــظـمــة الــتـعــاون اإلسالمي الـذي
عـقد اجلـمـعة في مـدينـة إسـطنـبول
لـلـنـظر في الـهـجـوم اإلرهـابي الذي
اسـتهـدف مسـجـدين في نيـوزيلـندا
وذلك بـنـاءا عـلى طـلب من الـرئـيس
رجب الـطـيب أردوغـان. وذكـر بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) أمس أن (تــركــيـا
وجهت دعوة لـكافة الـدول األعضاء
فـي مــنـــظــمـــة الــتـــعــاون اإلسالمي
حلضور االجتماع وأن  الدول التي
أكـــدت حــضــورهــا عـــلى مــســتــوى
وزراء اخلــــــارجـــــيــــــة هـي: إيـــــران
إندونـيسيـا البـاكستـان أفغانـستان
السودان قطر ليبيا الصومال وزير

اجلمـعة ويأتي االجـتماع بـناء على
طـلب جـمهـوريـة تـركيـا الـتي ترأس
الـــقــــمـــة اإلسالمــــيـــة والــــلـــجــــنـــة
الــتــنــفـــيــذيــة. وتــتــكــون الــلــجــنــة
الــتــنـــفــيــذيــة من تـــرويــكــا الــقــمــة
اإلسالمية - تـركيا ومصـر وغامبيا
 –وترويـكا مؤتـمر وزراء اخلـارجية
- االمارات وبـنغالديش والـنيـجر –
ــنــظـمــة الــسـعــوديـة ودولــة مــقـر ا
واألم الـعام للـمنـظمة. اسـتعرض
ــنـــظــمــة الــتــعــاون األمــ الــعــام 
اإلسـالمـي يـــــــوسـف بـن أحـــــــمـــــــد
الـعـثـيـمـ أمام االجـتـمـاع اجلـهود
ـنـظــمـة من أجل الـتي تــقـوم بـهــا ا
الـــــتــــوعـــــيــــة بـــــخــــطـــــر ظــــاهــــرة
اإلسالمـوفـوبـيا ومـكـافـحـة االرهاب
بـكـافــة اشـكـاله وصــوره واجلـهـود
ـبذولـة حلـمايـة ودعم اجملـتمـعات ا

سلمة في العالم. ا

ـوصل اجلـريـحـة  وللـراحـل من بـدايـة تـعـازيـنـا احلـارة ال أهــلـنـا في ا
شـهـداء حـادثـة الـعـبـارة الـرحـمـة والــغـفـران ولـذويـهم ومـحـبـيـهم الـصـبـر
والسلوان  اذ ليس في مقدورنا عمل شيء اكثر من الترحم على شهداء
الـربـيع والـدعـاء بـالــصـبـر لـذويـهم ومـحـبـيــهم ولـكن هـنـاك امـور البـد من
ـتـكـررة في ــاسي ا ــكن الـسـكــوت بـعـد كل هـذه ا مـنـاقـشــتـهـا حـيث أل
محافظـات و مدن عراقـية من احداث مأسـاوية  مخـتلفة كـغرق عبارة في
ـوصـل مـوضـوع احلــدث احلـالي  او حـاالت الــسـطـو بـغـداد او عــبـارة ا
ـساومة  واالبتزاز سلح والقتل اجلـماعي للعـوائل او اعمال اخلطف وا ا
او القـتل   اعـمـال وانـشـطـة التـؤشـر حـالـة امن او اسـتـقـرار في الـبالد
عمـوما   ان هذه احلـاالت تـوجب عـلى احلـكومـة اثـبـات قـوتهـا وقـدرتـها
على ادارة البالد بكل ثقة وبكل قدرة واحالة ايا  كان على القضاء مهما
كان مستوى وظيفته  اذ ان تفعيل سيادة القـانون يحتاج الى قدرة لدى
وصل احلكومة التخاذ القرارات احلتمية  وفي ضوء حالة كارثة عبارة ا

الحظات االتية : نحدد ا
ستثمر في جـزيرة ام الربيع له عالقة نطقي ان يكـون ا 1- ليس من ا
ــسـتـثــمـر يـحــتـمي بــالـكـتــلـة او الـتــشـكـيل بـالـســيـاســة الن ذلك يـجـعل ا
ـسلـحة  وعلى وقع ـيـليـشيـات ا السـياسـي الذي يـستـنـد في قوته الى ا
ذلك ماذا سـيـحـدث للـمـسـتثـمـرين في اجلـزيرة مـالك الـعـبارة لـيـرى ماذا
سـيــحـصل  هل يـحــال الى الـقــضـاء يــحـاسب ام ان هــنـاك جــهـات من

شهد للدفاع من مسبب الكارثة . الداخل واخلارج تتصدر ا
تابعة 2- تتحمل اجلـهات  ذات الصلـة مثل هيئـات السياحـة مسؤوليـة ا
والرقـابـة لألليـات الـبريـة او الـنهـرية الـتي تـستـخـدم في نقـل السـياح من
واطـنـ لـلـتأكـد من سالمـتـهـا وقدرتـهـا عـلى الـعمـل  ومعـاقـبـة صاحب ا
االلـيـات التـي لم تـتم صـيـانتـهـا او اسـتـبـدالـهـا بـالـيـات جـديـدة الن حـياة
الــنـــاس اهم من كل شيء . ويـــســري ذلك عـــلى كل االنـــشــطــة الـــعــامــة

واخلاصة . 
تسبب لهذه الكـارثة الى القضاء وان يأخذ القضاء مجراه 3-  احالة ا
ـتسبب عن دون تدخل من اي جهة او طـرف يحاول التـدخل وتخليص ا

الكارثة الكبيرة   كفى االستخفاف بحياة الناس .
ا ال تتـحمل هي ذلك بسـبب قلة 4- وضوح قصـور الشرطة الـنهريـة ور
االمـكـانـيـات . القـتـنـاء االلـيـات الـنـهـريـة الـصـاحلة والـقـادرة عـلـى الـقـيام

هماتها لإلنقاذ في مثل هذه احلاالت . 
ـعنيـة بقـوة التـيار الـذي ينذر ـعنـية اخـبرت اجلـهات ا وارد ا 5- دائرة ا
بـخطـر الـسـيـاحـة  في نـهـر دحلـة وهـذا يـعـني ان اجلـهـات الـتي سـمحت
ـسؤولـة اضـافـة الى ادارة اجلزيـرة الـسيـاحـية بالـسـياحـة الـنـهريـة هي ا

والقائم على العبارة . 
سـتشـري في كل مفـاصل الدولة ولكل مـا تقدم يـعود ذلك الى الـفسـاد ا
ككل وفي نينـو ى وتعدد القيـادات ومصادر القـرارات في هذه  احملافظة
ــؤديـة الى  اسـتـشـهــاد الـعـراقـيـ واالضـرار  ان اسـتـمـرار االحـداث ا
ـا يـعـبـر عـن مـشـكـلـة كـبـيـرة في الـبالد هي عـدم ـصـاحلـهم وامـنـهم ا
القـدرة على ادارة الـبالد الى بر االمـان عبـر اكثـر من ستـة عشـر عاما 
شكـلة االخرى هي التـسويف للـمشكالت واحلـاالت التي حتصل دون وا
حل جذري بل يـتـرك للـزمن حيـث تمـر علـيـها فـترة من الـزمن لـتذهب في
طي النسيان  الدول ال تدار هكذا وال يكـفي الزيارات واالستنكار  هذه
عـوائل عـراقــيـ يـتــجـاوز الـعـدد  120فـرد تــذهب هـذه االرواح الــزكـيـة
ـال الن فالن من الـكـتـلـة الـفالنـيـة او حلـسـاب الـتـربح واحلـصـول عـلى ا
ـة العـصر اجلهـة  الفالنـية يـريـد ان يربح بـقتل الـناس  انهـا والله جـر
ــة ســبــايــكـــر الــتي ذهــبت طي وتــصــطف مع جـــر
ال ـتـسـبـبـون يـتـمـتـعـون بـالـسـلـطـة وا الـنـسـيـان وا
وذهـبت ارواح الــنـاس سـدى  كـفى لـهــبـا بـأرواح

العراقي . 

»UM¾²Ý·∫ مسلمون ينوزيلندا يستأنفون الصالة في مسجدهم في كرايست تريش

خــارجـيــة نـيــوزيـلــنـدا ويــنـســتـون
بــيــتــرز أمــا بــاقي الــدول ســتــكـون
ـثـلة في االجـتـمـاع على مـسـتوى
ثلـ لهم) ولفت وزراء وسفـراء و
الــبــيـان الـى ان (الــرئـيـس الـتــركي
رجب طــيب أردوغـان الـقـى خـطـابـا
أمـــام احلـــضـــور بـــصــفـــته رئـــيس
ـنـظــمـة الـتـعـاون الـدورة احلـالــيـة 
اإلسـالمي) وكـانت األمــانـة الــعـامـة
ـــنــظــمــة الــتـــعــاون اإلسالمي  قــد
قـررت عقـد اجـتمـاعا طـارئـا مفـتوح
الـعضـويـة لـلـجـنـة التـنـفـيـذيـة على
مستوى وزراء اخلارجية في مدينة
إسطنبول التركية في  22من الشهر
اجلــاري لـبـحث مــوضـوع االعـتـداء
اإلرهابي الـذي استـهدف مـسجدين
في مــديــنـة كــريــست تــشــيـرش في
نيـوزيالندا وأودى بـحيـاة خمـس
شـــخــــصــــا كــــانـــوا يــــؤدون صالة
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فقدت مـني الهوية الـصادرة من رئاسة جـامعة كركوك
ن يـعـثـر بـإسم (عـبـد الـعـزيـز عـمـر رشـيـد). الـرجـاء 

صدرها. عليها تسليمها 


